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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego na 10 posiedzeniu 
Senatu w dniu 13 maja 2020 r. w sprawie budowy 200 przystanków kolejowych, przekazuję stosowne 
informacje.

Uprzejmie informuję, że ogłoszony 7 maja br. Program Przystankowy 2020-2025 zakłada m. in. budowę, 
modernizację infrastruktury pasażerskiej na czynnych liniach kolejowych. Przedstawiona lista zadań stanowi 
zestaw propozycji działań inwestycyjnych, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu 
komunikacyjnemu, promowaniu ekologicznych środków transportu oraz wspieraniu polskiej gospodarki 
poprzez stymulowanie inwestycji infrastrukturalnych. Warunkiem realizacji inwestycji będzie deklaracja 
regionalnego organizatora przewozów o korzystaniu z wybudowanej infrastruktury.

Należy zauważyć, że Program Przystankowy zakłada w województwie łódzkim budowę nowych przystanków 
osobowych: Izabelów, Łódź Popiełuszki, Czechy (wzdłuż linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice), Zgierz 
Rudunki (wzdłuż linii kolejowej nr 15 Bednary - Łódź Kaliska), Jedlicze A (wzdłuż linii kolejowej nr 16 Łódź 
Widzew – Kutno), Łódź Zarzew (wzdłuż linii kolejowej nr 540 Łódź Chojny - Łódź Widzew). W odniesieniu do 
przystanku Tomaszówek planowane jest przesunięcie peronów stacji Bratków w stronę Opoczna lub budowa 
przystanku w nowej lokalizacji (wzdłuż linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica).

W przypadku przystanków Grudze oraz Stare Grudze (wzdłuż linii kolejowej nr 15 Bednary - Łódź Kaliska) 
informuję, że ze względu na niewielką odległość między ww. lokalizacjami zakres planowanych inwestycji 
zakłada budowę nowego przystanku lub modernizację istniejącego (jeżeli lokalna społeczność jest 
zainteresowana utrzymaniem bieżącej lokalizacji). Jeżeli wybrana zostanie opcja z budową nowego 
przystanku, istniejący obecnie przystanek Grudze zostanie najprawdopodobniej wyłączony z eksploatacji ze 
względu na relatywnie niewielką odległość od planowanej lokalizacji nowego przystanku oraz niewielką 
gęstość zabudowy sąsiadującej z linią kolejową.

Jednocześnie informuję, że lista 200 przystanków kolejowych została opracowana na podstawie postulatów 
składanych przez organy samorządowe (prezydentów miast, urzędy gminy, urzędy marszałkowskie), 
przewoźników, zarządcę infrastruktury kolejowej, przedsiębiorców, lokalne stowarzyszenia oraz obywateli. 
Dokładne lokalizacje przystanków, szczegółowy zakres prac, harmonogram realizacji oraz koszty inwestycji 
zostaną określone po przeprowadzeniu dodatkowych konsultacji z zainteresowanymi interesariuszami, jak 
również wnikliwej analizy mającej na celu jak najlepsze dostosowanie Programu do potrzeb lokalnej 
społeczności.

Należy podkreślić, że rekomendowana lista 200 przystanków jest katalogiem otwartym co oznacza, że 
strona społeczna może zgłaszać inne postulaty związane z potrzebą realizacji inwestycji przystankowych. 
Uzupełnienie wskazanej listy przystanków będzie uwarunkowane dostępnością środków przeznaczonych na 
realizację Programu.



Jednocześnie nawiązując do pytania dotyczącego zwiększenia oraz stworzenia nowych połączeń 
kolejowych należy zauważyć, że ww. kwestie będą uwarunkowane decyzjami urzędu marszałkowskiego 
województwa łódzkiego, mającego decydujące zdanie w zakresie prowadzenia polityki transportowej 
województwa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz.U. z 2019 r. poz 2475, z późn. zm.), organizatorem publicznego transportu zbiorowego na 
terenie danego województwa jest województwo. Do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego 
należy, zgodnie z art. 8 ustawy, planowanie rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu 
zbiorowego oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Dla województw, w myśl art. 7 ust. 4 pkt 6 
ustawy, zadania organizatora wykonuje marszałek województwa.

Łączę wyrazy szacunku,
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Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu
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